
 اإلعالَ. فٝ خياَح ٚال غذس ِغ إٌبط ع١ّؼًب فال انٕفاء تانعٓذ ، انصذق ِٓ صفبد اٌّغٍُ -9

. انٕفاء فٗ انمٕل ٔانعًم ٔانًٕاعيذِضً  االنرضاو تانٕعذ اٌٛفبء ثبٌؼٙذ ٘ٛ -11

ف١ٗ خصٍخ ِِٕٓٙٓ وبٔذ  خصهّ خبٌصًب ِٚٓ وبٔذ ف١ٗ يُافمًا أسثغ ِٓ وٓ ف١ٗ -11

. فجش ٚئرا خبصُ غذس ٚئرا ػب٘ذ كزب ٚئرا ؽذس خاٌ ئرا أؤرّٓ يذعٓا ؽزٝ انُفاق

 فشض اٌصالح. تعذ ٚوبْ انٓجشجانغُح انصاَيح يٍ  فشض اٌص١بَ فٝ -12

أياو انرششيك/يٕو عيذ األضحٗ  /عيذ انفطش ِٓ األ٠بَ اٌزٝ ؽشَ اهلل ص١بِٙب ٠َٛ -13

. انًطففيٍ اهلل ٌٙإالء ذٕعذ ٚلذ ٔانٕصٌانزيٍ يُمصٌٕ فٗ انكيم  اٌّطففْٛ ُ٘ -14

( انركزية تيٕو انميايح2انغش فٗ انكيم ٔانًيضاٌ ( 1 رزؾذس عٛسح اٌّطفف١ٓ ػٓ -15

( انغخشيح يٍ انًإيُيٍ. 3 

. يكاٌ ضيك أعفم انُاس ِؼٕٝ عغ١ٓ : -16

أ( انغش فٗ انكيم ٔانًيضاٌ .ِٓ أٔٛاع اٌفغبد فٝ ِىخ فٝ اٌغب١ٍ٘خ  -17

. ض( االدعاء تأٌ انمشآٌ أتاطيم  ايح. ب( انركزية تيٕو انمي 

. يٕعٗ ػٓ سعبي اتُٓا ٌزخفٝ ف١ٗ صُذٔلًا صٕؼذ أَ ِٛعٝ -18

. ٔصيش فشعٌٕ ٘بِبْ ٘ٛ -19

 . لصش فشعٌٕ ٔؾأ ِٛعٝ فٝ -21

. جُٕب فهغطيٍ فٝ يذيٍ ئٌٝ يصش خشط ِٛعٝ ِٓ -21

ع١ذٔب  ِٚؼغضح انًٕذٗ أحياء ٚوبٔذ ِؼغضح ع١ذٔب ػ١غٝ كهيى اهلل ع١ذٔب ِٛعٝ ٠غّٝ -22

. انمشآٌ انكشيى ِؾّذ

. عيغٗ ٚاالٔغ١ً ػٍٝ ع١ذٔب عيذَا يٕعٗ ٚاٌزٛاسٖ ػٍٝ عيذَا يحًذ اٌمشأْ ٔضي ػٍٝ -23

شٔجٓا َٔجٕيٓا ٔتيٕو انميايح. تتانغًاء ٔ ٚألغُ اهلل ف١ٙب يكح عٛسح اٌجشٚط ٔضٌذ فٝ -24

 عجبس ظبٌُ.  يهك ػجذ إٌبط -25



فّبد  تاعى اهلل سب انغالو فٝ اٌمٛط ٚسِٝ ثٗ اٌغالَ ٚ٘ٛ ٠مٛي انغٓى ٚظغ اٌٍّه -26

. آيُا تشب انغالو اٌغالَ ٚصبػ إٌبط

 تيٍ انحكى فيًا يأذٗ: 

أوً اٌصبئُ أٚ ؽشة ِزؼّذًا فٝ ٔٙبس سِعبْ.  ( أ

ٔعهيّ انمضاء.  –صيايّ تاطم  

أوً اٌصبئُ أٚ ؽشة ٔبع١ًب فٝ ٔٙبس سِعبْ .  ( ة

صيايح صحيح. 

( أفطش سعً ػغٛص ٌؼذَ لذسرٗ ػٍٝ اٌصَٛ . عـ

ٔعهيّ انمضاء.  –يجٕص انفطش 

  -سذة األحذاز اآلذيح حغة ٔسٔدْا:

لبي أؽذ اٌغؾشح ٌفشػْٛ ع١ٌٛذ طفً ٠ٚأخز اٌٍّه ِٕه.  -

ٌزٌه أِش فشػْٛ ثمزً األطفبي اٌزوٛس.  -

 ٚخبفذ ػ١ٍٗ ِٓ ثطؼ فشػْٛ.  -

 ٚٚظؼذ أَ ِٛعٝ طفٍٙب.  -

فصٕؼذ صٕذٚلب ٚٚظؼذ ف١ٗ ١ٌٚذ٘ب. -

االعرشٓاد : 

 ٠ٛظؼ صفبد إٌّبفك .اوزت ؽذ٠ش ؽش٠ف  -1

"أستع يٍ كٍ فيّ كاٌ يُافك خانصا ٔيٍ كاَد فيّ خصهّ يٍُٓ كاَد فيّ خصهّ يٍ

را حذز كزب ٔئرا عاْذ غذس ٔئرا خاصى فجش". ذًٍ خاٌ ، ٔئذعٓا ئرا أؤيانُفاق حرٗ 

اروش ؽذ٠ش ٠ذي ػٍٝ فعً  سِعبْ.  -2

ٔعطّ يغفشج ، آخشِ عرك يٍ انُاس" اأٔنّ سحًّ ، ٔ



 ٘بد ِٓ اٌغٕخ ِب ٠ذي ػٍٝ أْ ل١ًٍ اٌّبي أفعً ِٓ وض١ش ٠ٍٙٝ ػٓ روش اهلل.  -3

ش يٍ كصيش لذ شغهك عٍ ركش اهلل ٔعٍ شكشِ". ي"ئٌ لهيال يٍ انًال ذإدٖ شكشِ هلل ، خ

 أكًم: 

 . ساحح انًعذج ِٓ فٛائذ اٌصَٛ -1

 . انغحٕس اٌفطش ٚرأخ١شذعجيم ِٓ آداة اٌصَٛ  -2

. سيضاٌ فٝ غضٚح ثذس فٝ ؽٙشأزصش اٌّغٍّْٛ ػٍٝ اٌّؾشو١ٓ  -3

 . و1973 أزصشد ِصش ػٍٝ ئعشائ١ً فٝ ؽشة اوزٛثش  عٕخ -4

  اٌفطش. تضكاج صَٛ سِعبْ ِؼٍك فٝ اٌغّبء ال ٠شفغ ئال -5

. يُٗ لبي إٌجٝ ِٓ غؼ أِزٝ ف١ٍظ -6

. خاٌأخٍف ٚئرا أؤرّٓ  ٔعذ ٚئرا كزب آ٠خ إٌّبفك صالس ئرا ؽذس -7

  اٌغالء ثٗ.٘ٛ ؽجظ اٌطؼبَ الٔزظبس  االحركاس -8

 . تانركهيى ٚع١ذٔب ِٛعٝ االعشاء ٔانًعشاض اخزص اهلل ع١ذٔب ِؾّذ ثشؤ٠زٗ ١ٌٍخ -9

. فشعٌٕ ٘بِبْ ٘ٛ ٚص٠ش -11

 . يصش ػبػ فشػْٛ فٝ أسض -11

اثٕٙب ػٓ سعبي فشػْٛ. فيّ صٕذٚلب ٌزخفٝ أو يٕعٗ صٕؼذ -12

 . انغًاء ٚػٓ إٌبس ٚػٓ خٍك انجُح ٠ؾذصٗ ػٓ انشاْة وبْ اٌغالَ ٠ز٘ت ئٌٝ -13

فالرم انذاتح.  انهٓى اٌ كاٌ انشاْة حما ٚ٘ٛ عٛي تحجش اٌذاثٗ ػٕذِب لزفٙب اٌغالَِبرذ  -14

 . يكح انًكشيح ٔضٌذ عٛسح اٌجشٚط فٝ -15

 -أياو انعثاساخ اآلذيح:)×( ( أٔ ضع عاليح )

 ()  فشض اٌص١بَ فٝ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ ٌٍٙغشح. -1

 (×) ؽذصذ غضٚح أؽذ فٝ ؽٙش سِعبْ.  -2



( )     ع١ّغ اٌؾشائغ ٚاألد٠بْ.فشض اٌص١بَ فٝ  -3

( ) ؽشَ اهلل اٌص١بَ فٝ ٠َٛ ػ١ذ اٌفطش.  -4

 (×)   اٌّغٍُ ٠فٝ ثبٌؼٙذ ِغ اٌّغ١ٍّٓ فمط. -5

( )      خ١بٔخ األِبٔخ ِٓ صفبد إٌّبفك. -6

( ×)       االعالَ ٌُ ٠ٕٗ ػٓ االؽزىبس. -7

()  أٔضي اهلل عٛسح اٌّطفف١ٓ ثؼذ ٘غشح اٌشعٛي ٌٍّذ٠ٕخ.  -8

( )    اٌىفبس ِؾشِْٚٛ ِٓ سؤ٠خ اهلل رؼبٌٝ ٠َٛ اٌم١بِخ. -9

 ()  ٔضي اٌمشآْ فٝ ؽٙش سِعبْ. -11

( ×)   فشض اٌص١بَ لجً اٌصالح. -11

 ()   ٔضٌذ اٌزٛساح ػٍٝ ع١ذٔب ِٛعٝ. -12

( )  وبٔذ ِؼغضح ع١ذٔب ػ١غٝ اؽ١بء اٌّٛرٝ. -13

( ×)  . صٕؼذ أخذ ع١ذٔب ِٛعٝ اٌصٕذٚق ٌٗ ٚ٘ٛ صغ١ش -14

( ) وبٔذ أَ ِٛعٝ خبئفٗ ػ١ٍٗ.  -15

( ×)  خشط ع١ذٔب ِٛعٝ ِٓ "ِصش" ئٌٝ اٌؼشاق. -16

( )  عٛسح اٌجشٚط ِى١خ ٔضٌذ لجً ٘غشح اٌشعٛي. -17

( )   ألغُ اهلل رؼبٌٝ فٝ عٛسح اٌجشٚط ثبٌغّبء ٚث١َٛ اٌم١بِخ. -18



 -: اخرش اإلجاتح انصحيحح

(  انطعاو ٔانششاب يعًا –اٌؾشاة  –اٌصَٛ ٘ٛ االِزٕبع ػٓ ............ )اٌطؼبَ  -1

  (انفطٕس –اٌغؾٛس –ِٓ آداة اٌصَٛ اٌزؼغ١ً .......... )ثبٌؼؾبء  -2

  األ٠بَ( –إٌّبعجبد  – انششائعٔاالدياٌ فشض اهلل اٌص١بَ فٝ ع١ّغ ...... ) -3

 اٌشعً اٌمبدس(  – انًغافش –)اٌمٜٛ   ٠جبػ اٌفطش ٌٍـ ...........  -4

أزصشد ِصش ػٍٝ اعشائ١ً فٝ ؽشة اوزٛثش عٕخ ....  -5

 َ(2118 – و1973 – 1775)

(  2 – 8 – 3) فشض اٌص١بَ فٝ .............. ٘ـ  -6

 اٌص١بَ( –اٌؼ١ذ  – انرششيك٠َٛ ػ١ذ األظؾٝ ٚصالصخ أ٠بَ ثؼذٖ رغّٝ أ٠بَ... ) -7

ثبٌٛٔخ(  –صالس ثبٌٛٔبد  – ريٍتانَٕاؽزشٜ ػالء  .... ٚاؽذح ألخزٗ ٚاألخشٜ ٌٗ. ) -8

  ٠صَٛ سِعبْ( – ئرا أؤذًٍ خاٌ –ِٓ صفبد إٌّبفك... )ئرا رىٍُ صذق  -9

 اٌؾشاء( –اٌج١غ  – االحركاسؽجظ اٌطؼبَ الٔزظبس اٌغالَ ثٗ ٠غّٝ.... ) -11

صٕؼذ .... اٌصٕذٚق ٌزخفٝ ف١ٗ اثٕٙب ِٓ سعبي فشػْٛ.  -11

( او يٕعٗ –فشػْٛ  –)أخذ ِٛعٝ 

 اٌغالَ(  – يٕعٗ –عمٝ .............. اٌغُٕ ٌٍفزبر١ٓ ِٓ ٔٙش ا١ًٌٕ. )اٌشاػٝ  -12

  اٌؼشاق( – يذيٍ –خشط ِٛعٝ ِٓ ِصش ئٌٝ ............. )عٛس٠ب  -13

 ( انرٕساِ –اٌضثٛس  –)اٌمشآْ   أضي اهلل ػٍٝ ِٛعٝ ......  -14

 ( يكح –اٌطبئف  –)اٌّذ٠ٕخ   عٛسح اٌجشٚط ٔضٌذ فٝ .........  -15

 ٔج١ًب(  –سعاًل  – يهكًا)  ػجذ إٌبط ............  عجبسًا.  -16

( هشاْةن –ٌٍّؼٍُ  –وبْ اٌغالَ ٠ز٘ت ......... ٠ٚؾذصٗ ػٓ إٌبس ٚػٓ اٌغٕخ )ٌٍؾ١خ  -17

 اٌغُٙ( . – انحجش –ِبرذ اٌذاثخ ػٕذِب لزفٙب اٌغالَ ثـ... )اٌؾزاء  -18



دسط " انًغهى يفي تانعٓذ "

 خبصُ . –غذس  –وزة  –اؤرّٓ  –٠ذػٙب اٌزىٍّخ :  –أ 

ثؼذ ػٓ اٌؾك .، ِؼٕٝ  فغش :  ٠زّغه ثٙب، ِعبد ٠ذػٙب :  صفخِؼٕٝ خصٍخ :  –ة 

اٌجؼذ ػٓ اٌخ١بٔخ ٚاٌىزة . -٠1شؽذٔب اٌؾذ٠ش ئٌٝ :  -عـ 

اٌٛفبء ثبٌٛػذ . -2 

لٛي اٌؾك . -3 

 االؽزىبس ٘ٛ ؽجظ اٌطؼبَ الٔزظبس اٌغالء .:  1عـ 

١ٌٍخ اٌمذس . –ِٓ طٍٛع اٌفغش ئٌٝ غشٚة اٌؾّظ  –سِعبْ :  2عـ 

 : 3عـ 

اٌؾىُ ثطً ص١بِٗ .  -1

 ص١بِٗ صؾ١ؼ . -2

 ١ٌظ ػ١ٍٗ ٚصس . -3



انٕحذج انصانصح :

انفاسٔق ) َشأذّ ٔئعاليّ ( -1

 ( أكًم :1

اٌؾبي.ِزٛعطخ ٌٚذ ػّش ثٓ اٌخطبة فٟ أعشح  -1

لش٠ؼ.ِٓ لج١ٍخ  ػذٞٚعط أٍ٘ٗ ِٓ ثٕٟ  -2

خزّٗ ثٕذ ٘بؽُ.ٚأِٗ اعّٙب  غ١ٍظًب ػ١ٕفًبوبْ ٚاٌذٖ  -3

صالس ػؾش عٕٗ.ٚ٘ٛ أصغش ِٓ إٌجٟ ثـ  اثٛ عًٙ ثٓ ٘بؽُٚخبٌٗ  -4

٠غش ٚصشاء.٠ٚؼ١ؼ فٟ  اٌزغبسحوبْ ٠ؼًّ فٟ  -5

( نًارا خشض عًش شاْشًا عيفّ ٔسافعًا عيفّ ؟2

) صٍٟ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ (. ١ٌمزً إٌجٟ

( يارا فعم عًش عُذيا عًع انمشآٌ يٍ فاطًّ أخرّ ٔصٔجٓا ؟3

ٌطُ أخزٗ ٌطّٗ ل٠ٛخ.

( يا اعى انغٕسج انري عًعٓا عًش ؟ ٔيا أشش عًاع انمشآٌ عهيّ ؟4

طٗ " ئٕٟٔ أٔب اهلل ال ئٌٗ ئال أٔب فبػجذٟٔ ٚألُ اٌصٍٛح ٌزوشٞ ". - 

دٌٟٛٔ ػٍٟ ِؾّذ صُ ر٘ت ٚأػٍٓ اعالِٗ.سق لٍجٗ ٚخفك ثمٛح ، ٚلبي  - 

 ( كاٌ ئعالو عًش سحًح نهًغهًيٍ ٔلٕج نٓى .. ٔضح .5

وبْ اٌّغٍّْٛ ٠صٍْٛ ِغزؾف١ٓ خٛفًب ِٓ لش٠ؼ ٚثؼذ ئعالِٗ لٛٞ اٌّغٍّْٛ ٌٍصالح فٟ  

اٌّغغذ ، فىبْ ئعالِٗ فزؾًب ٚعبءد ٘غشرٗ ٔصشًا ٚاِشرٗ سؽّخ.

 أكًم :

رؾشِٙب.فٕضٌذ آ٠بد اٌمشآْ  اٌخّشرّٕٟ ػّش أْ ٠ؾشَ اهلل  -

 وض١شح. ثالدًاٚلذ فزؼ اٌّغٍّْٛ فٟ ػٙذٖ  -

سؽّخ.ٚأِشرٗ  ٔصشًاٚعبءد ٘غشرٗ  فزؾًبفىبْ ئعالِٗ  -

 ( نًارا نمة انفاسٔق ؟6

ألٔٗ فشق ث١ٓ اٌؾك ٚاٌجبطً. 



( صفاذّ ٔاعرشٓادِانفاسٔق )  -2

( أكًم :1

اٌزٛاظغ.ِٚٓ أؽٙش صفبرٗ اٌجبطً ٚ  اٌؾكالٔٗ فشق ث١ٓ  اٌفبسٚقٌٚمت ثـ  اٌؼذيػشف ػّش ثـ  -1

 فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ.اٌؼزاة ٚ اٌزخ٠ٛف ػٕذِب ٠مشأ آ٠بد  ٠جىٟوبْ ػّش  -2

فطؼٕٗ سعً  اٌفغشٚخشط ػّش ٌٍصالح  اٌؾظثؼذ  ٘ـ 23عٕٗ  رٞ اٌؾغخاعزؾٙذ ػّش فٟ ؽٙش  -3

 ِغَّٛ.خٕغش ِٓ غ١ش اٌّغ١ٍّٓ ثـ   فبسعٟ

 أثٛ ثىش اٌصذ٠كٚ  سعٛي اهلل ) صٍٟ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ (هلل ػٕٗ ( ثغٛاس دفٓ ػّش ) سظٟ ا -4

) سظٟ اهلل ػٕٗ (.

 ( أجة :2

اروش ِظب٘ش اٌؾذح ٚا١ٌٍٓ ػٕذ ػّش ؟ -1

 ( ِظب٘ش ا١ٌٍٓ :1) 

سلخ لٍجٗ ػٕذِب عبي اٌذَ غض٠شًا ِٓ ٚعٗ أخزٗ ػٕذِب ٌطّٙب. - 

طٍجٗ أْ رش٠ٗ اٌمشآْ ٚثغّؼٗ. - 

 : ( ِظب٘ش اٌؾذح2) 

وبْ ٠ش٠ذ لزً اٌشعٛي ) صٍٟ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ (. - 

 ٌطُ أخزٗ ػٍٟ ٚعٙٙب ػٕذ أعٍّذ. - 

ِب اٌّٛالف اٌزٟ رذي ػٍٟ رٛاظغ ػّش ؟ -2

 إٌبط ِخٍٛلْٛ ِٓ أة ٚاؽذ ٚأَ ٚاؽذح. -1

ال ٠فزخش ٚال ٠زىجش ػٍٟ أؽذ ٚال ٠مًٍ ِٓ ؽأْ غ١شٖ. -2

 ٠ؾزشَ اٌىج١ش ٠ٚؼطف ػٍٟ اٌصغ١ش. -3

ئْ أوشُِٙ ػٕذ اهلل أرمبُ٘.  -4



( ْاخ يشادف :3

ِٓ ؽأْ إٌبطاٌىجش :   ؽئ ل١ًٍِضمبي رسح :  اٌزفبخش ٚاٌزم١ًٍ

اؽزمبسُ٘غّط إٌبط :  ػذَ اٌطبػخثطش اٌؾك : 

( اركش حذيصًا يذعٕا ئني انرٕاضع .4

 ػٓ ػجذ اهلل ثٓ ِغؼٛد ) سظٟ اهلل ػٕٗ ( ػٓ إٌجٟ ) صٍٟ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ ( لبي :  

" ال ٠ذخً اٌغٕٗ ِٓ وبْ فٟ لٍجٗ ِضمبي رسح ِٓ وجش ، فمبي سعً : ئْ ٠ؾت أْ ٠ىْٛ صٛثٗ ؽغٕب ، 

ٚٔؼٍٗ ؽغٕخ ، فمبي ػ١ٍٗ اٌغالَ . ئْ اهلل ع١ًّ ٠ؾت اٌغّبي ... ثطش اٌؾك ٚغّط إٌبط ".



: انشاتعحانٕحذج 

يصم انًإيُيٍ -1

( أجة :1

 أ٠ٓ وبْ ٠ز٘ت أػعبء اٌشؽٍخ صجبؽًب ؟ -أ

ٌّاللبح إٌبط ِٚغبػذح اٌفمشاء ٠ٚمذِْٛ اٌطؼبَ ٚاٌذٚاء ٌٍفمشاء ٠ٚؼٍّْٛ إٌبط د٠ٓ 

اإلعالَ. 

 ِب اٌزٞ ٌفذ ٔظش صبؽت اٌفٕذق ئٌٟ ٘زٖ اٌّغّٛػخ ؟ -ة

سعً ٚاؽذ ٠ٚؼطفْٛ ػٍٟ اٌصغ١شئُٔٙ أٔبعًب ٠ؾت ثؼعُٙ ثؼعًب ٚوأُٔٙ  

 ٠ٚؾزشِْٛ اٌىج١ش.

( أكًم انحذيس انششيف :2

رذاػٟ ٌٗ عبئش  ػعٛئرا ئؽزىٟ ِٕٗ  اٌغغذٚرؼبطفُٙ وّضً رشاؽُّٙ ٚ  رٛادُ٘" ِضً اٌّإ١ِٕٓ فٟ 

". اٌؾّٟٚ  اٌغٙشاٌغغذ ثبٌـ 

 * أركش سأيك في انحذيس ؟

٠ٚؾضْٔٛ ثؾضْ ثؼط ٠ٚؼ١ؼ اٌغ١ّغ فٟ ٚد ؽذ٠ش سائغ ٠صف اٌّإ١ِٕٓ ثأُٔٙ ٠غؼذْٚ ٌغؼبدح ثؼط 

ٚرشاؽُ ، ٠ؾزشَ اٌصغ١ش اٌىج١ش ٠ٚؼطف ػٍٟ اٌصغ١ش ف١ىٛٔٛا وبٌغغذ اٌٛاؽذ.

3: ) 

ْاخ يٍ انمشآٌ يا يإيذ حذيس سعٕل اهلل ) صهي اهلل عهيّ ٔعهى ( .

لبي رؼبٌٟ : " ٚاػزصّٛا ثؾجً اهلل ع١ّؼًب ٚال رفشلٛا ".

 ( أجة :4

 ٌذػٛح إٌبط ئٌٟ د٠ٓ اهلل ؟ِب أفعً اٌطشق ئٌٟ  -أ

ٔذػٛ إٌبط ثبٌؾىّخ ٚ اإللٕبع ٚاٌّٛػظخ اٌؾغٕخ ٚاٌؼًّ اٌصبٌؼ .



اروش أسوبْ االعالَ اٌخّظ ؟ -ة

ؽٙبدح أْ ال ئٌٗ ئال اهلل ٚأْ ِؾّذ سعٛي اهلل -1

 ئلبَ اٌصالح -2

 ئ٠زبء اٌضوبح -3

 صَٛ سِعبْ -4

 ؽظ اٌج١ذ ٌّٓ ئعزطبع ئ١ٌٗ عج١اًل -5

=========================

عٕسج انًعاسض -2

* اروش ثؼط صفبد اٌّإ١ِٕٓ اٌزٟ ٚسدد فٟ عٛسح اٌّؼبسط.

 اٌّؾبفظخ ػٍٟ أٚلبد اٌصالح ٚٚاعجبرٙب. -1 

 أُٔٙ ٠إدْٚ اٌضوبح ٌٍفمشاء ٚاٌّغبو١ٓ ٚرٚٞ اٌؾبعبد. -2 

أُٔٙ ٠إِْٕٛ ثبٌجؼش ٚاٌؾغبة ٚاٌغضاء فُٙ ٠ؼٍّْٛ ػًّ ِٓ ٠شعٛ اٌضٛاة -3 

٠ٚخبف اٌؼمبة.

ِٓ ػزاة اهلل ِٚٓ رشن اٌٛاعجبد أٚ اٌخٛف ِٓ االلذاَ ػٍٟ اٌخٛف -4

 اٌّؾظٛساد. 

 اٌجؼذ ػّب ؽشَ اهلل. -5

 ػذَ وزّبْ اٌؾٙبدح. -6



* اركش انًعاَي اآلذيح :

خشلًب ٚعّبػبدػض٠ٓ :  - اٌظبٌّْٛاٌؼبدْٚ :  - 

اٌصٛف إٌّمٛػاٌؼٙٓ :  - أصٕبَ ٔصت : - 

ال ٠صجشٍ٘ٛػب :  - اٌغبئٍخاًٌّٙ :  - 

* ْاخ يٍ انغٕسج يا يذل عهي :

 ثؼط ا٠٢بد اٌزٟ رٛظؼ أ٘ٛاي ٠َٛ اٌم١بِخ. - 

٠َٛ رىْٛ اٌغّبء وبًٌّٙ ٚرىْٛ اٌغجبي وبٌؼٙٓ ٚال ٠غئً ؽ١ُّ ؽ١ًّّب.

طج١ؼخ اإلٔغبْ اٌغضع ػٕذ اٌّصبئت ٚآٌّ ػٕذ ؽٍٛي اٌخ١ش. - 

غٗ اٌخ١ش ِٕٛػب.خٍك اإلٔغبْ ٍ٘ٛػًب ئرا ِغٗ اٌؾش عضٚػب ٚئرا ِ




